La presidenta
Per defensar les esmenes presentades, té la paraula la il·lustre
senyora Lorena Vicioso, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa
Verds - Esquerra Unida.
Lorena Vicioso Adria
Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades. Senyor Sánchez,
com li he comentat abans, no m’agradava la seva moció, però també
és veritat que hem parlat abans i hem arribat a un consens vostè i jo,
vostè no m’acceptava les meves esmenes, però hem arribat a un
consens. Quin és? Que el seu model i el meu model són totalment
oposats, amb la qual cosa no se sorprengui de res perquè ho hem
parlat abans.
La primera pregunta, i és la primera esmena que jo he fet: com
pensava fer una universitat pública de qualitat? O és que potser volia
negociar les seves esmenes i la seva moció amb Convergència i Unió?
Per què no posa res del finançament a les universitats? Res. Com
pensava fer-ho?
Com deia aquest matí el senyor Ramírez, rector de la Universitat de
Barcelona, feia referència als greus problemes que avui afrontem a
les universitats aquí a Catalunya: un és la reducció dels estudiants,
per diversos motius: per motius econòmics, per demogràfics també,
però també per l’exili juvenil que existeix actualment a Catalunya.
Segon, també feia referència a la seva precarietat laboral del
personal que hi ha a les universitats i la pèrdua de talent que això
significava. El senyor Ramírez també ens deia que la universitat ha de
ser una qüestió d’estat. I, senyor Sánchez, no només parlava de la
política universitària a Catalunya, feia referència a la política
universitària espanyola, perquè les vostres decisions polítiques en
matèria universitària ens han col·locat al costat dels països
desinversors de tota la Unió Europea. És per això que hem volgut
incloure, precisament, aquests dos punts: inversió i finançament. I
una no és a petició meva, una és la petició de l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques, on deia «elaborar i presentar un pla de
regulació de tresoreria i minorar el deute». I el que jo li demanava
també és augmentar el finançament perquè hi hagi un bon
finançament perquè la universitat sigui de qualitat i, evidentment,
perquè es garanteixi una autonomia, l’autonomia financera respecte
als interessos dels mercats, cosa en la qual vostès no estaven
d’acord.
Deia que el seu model de sistema universitari i el meu són totalment
diferents; jo defenso una universitat socialment inclusiva, no una
universitat econòmicament inclusiva. No defenso una universitat amb
joves hipotecats, creiem que la universitat pública ha de ser i ha de
tenir un paper d’ascensor social, i per això, cal garantir els estudis
superiors que generin igualtat d’oportunitats. I abans ho hem parlat,
al senyor Sánchez li comentava que el context social no només
influeix en l’accés de les universitats, sinó en el com.

I si no garantim la igualtat d’oportunitats en corregir les condicions
socials que tenim i les persones, l’encariment de l’educació superior
afectarà persones com jo, persones i estudiants de les classes
populars.
Per altra banda, també defenso el reconeixement i potenciar el talent
dels joves investigadors, però no fent un pla estratègic per clarificar
la seva situació laborals; el que hem de fer és complir les lleis,
complir les lleis i que no es contractin els professors amb sous baixos
i amb contractes els més precaris que poden aplicar en tota la
universitat.
I sap com potenciaria jo els joves talents i els investigadors? Amb
suport i finançament. I el que hauria de demanar en aquesta moció
és que es compleixin els objectius, els compromisos que estan escrits
en el Pacte nacional de recerca, i no ho ha fet.
Estic d’acord amb l’autonomia universitària, però no amb la que
vostès defensen; jo defenso l’autonomia universitària amb un
equilibri, autonomia universitària on es defineixin les seves
orientacions acadèmiques, però també l’equilibri amb el compromís
social que han d’orientar aquests objectius.
El que cal és que s’ha de potenciar el sistema universitari públic basat
en la cooperació i no pas en la competència entre elles.
I per últim, estem totalment, rotundament en contra del decret que
vosaltres heu dissenyat, no només aquest grup, humil grup
parlamentari, sinó també tota la comunitat universitària i els milers
d’estudiants que van sortir l’altre dia en la vaga general. Per tres
motius: primer, per la manca de democràcia a l’hora de consensuar
aquest decret, que no n’hi ha hagut. Segon, perquè aquest decret
passa a tenir un caràcter bàsic i generalista. I no enganyi la gent,
senyor Sánchez, no és el mateix el crèdit del grau que el crèdit del
postgrau, i això significarà un greu encariment. I no és el mateix tenir
un grau que tenir un grau i un postgrau. I [en el vostre posa #, 9.35]
que tenint només un grau això no serà prou accedir al mercat laboral
amb prous condicions. No enganyi la gent.
I no em dóna temps.
Gràcies.

